


Ny dimension av lek. 

LekoPark AB presenterar stolt ett nytt sortiment av lekplatsutrustning. Tillverkare är FHS   

Holztechnik. 

FHS startades 1984 av 3 män som tillverkade gungor. Nu är det utvecklat till ett innovativt 

företag med 60 anställda. Deras moderna tillverkningslokaler ligger i Arnsberg Tyskland. 

Idag presenterar de ett komplett sortiment av lekplatsprodukter som levereras till ett flertal 

länder i Europa. 

Förutom sitt stora sortiment av färdiga produkter är de experter på tillverkning av kundan-

passade speciallösningar i alla storlekar och utförande. 

FHS har även ett nära samarbete med lekplatsdesignern Norbert Schwarz/Spielgeräte     

Parkbauten, ett samarbete som visat sig väldigt framgångsrikt i ett flertal länder. 

FHS värdesätter valmöjlighet och användande av naturliga material av hög kvalitet. Samma 

produkt kan man oftast få i olika material som Robinia, Douglas/Lärk, Furu eller med        

stålstolpar. 

De har även en egen fabrik för tillverkning av stålprodukter som vattenlek, karuseller och 

rutschbanor i olika utförande. 

Se mer info på www.lekopark.se eller www.lekplats.info 



Detta är VARIOSET. 

Modulsystem för skräddarsydda lekprodukter. 

Upptäck mångsidigheten. 

Förutom en mängd färdiga standardprodukter är VARIOSET ett modulsystem som erbjuder ett 

brett utbud av komponenter för att göra anpassade lekställningar. Plattformar, tak, trappor, 

barriärer, broar med mera kan kombineras ihop och tillsammans skapa unika lekställningar. På 

detta sätt kan man välja de komponenter man vill ha i en lekställning, eller anpassa lekställ-

ningen till en befintlig yta. Önskar man få hjälp med att kombinera ihop sin lekställning kan 

tekniska avdelningen hjälpa till med detta. 

Säkerhet och hög kvalitet. 

Säkerhet, kvalitet och låga underhållskostnader är centrala vädren för VARIOSET sortimenten. 

Därför används samma kvalitetsstandarder för VARIOSET som har används i FHS tillverkning 

sedan 1984. 

· Utvalt virke av högsta kvalitet. 

· Plattformar och balkar av utvald ek. 

· Design alternativ för stolpar mm: Furu, Robinia, Douglas/Lärk eller Stål. 

· Skyddade utsatta delar som stålben och stållock för barrträdsalternativen. 

· Professionellt utförande av erfarna hantverkare. 

· Låga underhållskostnader och lättillgängliga komponenter. 

Stabila och hållbara komponenter samt förstklassigt material ger VARIOSET den kvalitet detta 

sortiment är känt för. 

 Stålkåpor skyddar utsatta delar på barrträdsalternativ  

 Metallinfästningar         

 Stabila infästningar till plattformselement     



 Infästningar till skyddsräcken     

 

 Anslutning mellan plattform och stolpar   

 

 Rostfria upphängningar av brodelar    

 

 Tak, väggar och räcken kan kundanpassas  

 

 Rostfria hissanordningar      

 

 Hängbro med individuellt utbytbara träribbor  



 Individuellt utformad barriär i Robinia     

 

 Barriär i rostfritt stål mot stolpe av trä     

 

 Barriär i Douglasgran och HDPE panel mot stålstolpe   

 

 Plattform anpassad till Robiniastolpens naturliga form  

 

 Infästningar i stålstolpe från trä barriär och HDPE panel  



Designalternativ.  

Samtliga med 40 mm plattform och 
balkar 60 X 120 mm i ek. 

 

 Robinia 

Naturligt formade Robinia stockar med 
diameter 140 – 180 mm.  

 

 

 

 

 

 

 Douglasgran/Lärk 

Cylindriskt formade stockar av 
Douglas/Lärk, diameter 140 mm 

Stålben lyfter konstruktionen från mar-
ken. Stållock skyddar utsatta områden. 

 
 
  

 

 

 

 

 Stål 

     Galvade alternativt galvade och målade 
eller rostfria stålben med 140 mm       
diameter. 

 

Tre steg med VARIOSET        

modulsystem. 

Det finns mer än 60 olika komponenter 

som kan kombineras ihop till olika          

lekställningar. 

 

 

Steg 1. 
Välj ut de delar ni finner attraktiva. 

 

 
 

 

 

 

Steg 2. 
Kombinera ihop godkända lösningar. 

Här hjälper vi gärna till. 

 

 

 

 
        

 

 

 

Steg 3. 
Produkt färdig att beställas. 
 

  



VARIOSET 

Oändligt med valmöjligheter 

VARIOSET är ett modulsystem där ni 

kan välja utifrån ett flertal färdiga 

produkter eller att själv kombinera 

ihop era produkter med hjälp av våra 

experter. Plattformar och handledare 

är i ek, men för övriga delar av     

produkterna kan ni välja bland: 

K Furu 

L Douglas/Lärk 

R Robinia 

S Stål 

VARIOSET Mini 

VARIOSET Mini är precis som VARIOSET 

ett modulsystem, men för de lite mindre 

barnen. Valmöjligheterna här är lika 

stora som för VARIOSET. Plattformar 

och handledare är i ek, men för övriga 

delar av produkterna kan ni välja bland: 

K Furu 

L Douglas/Lärk 

R Robinia 

S Stål 



TEMA 

Rollspel och kundanpassning 

Tema sortimentet erbjuder en mängd produk-

ter för temalek eller för att passa en specifik 

kulturell eller traditionell plats. 

Produkterna är endast ett urval och möjlighet-

erna för kundanpassade speciallösningar är 

oändliga. 

K Furu 

L Douglas/Lärk 

R Robinia 

S Stål 

Kontakta oss för mer information, 



LEKHUS 

Tipi, villa eller stugby 

Både traditionella och fantasifulla 
lekhus är väldigt uppskattade pro-
dukter för lek i alla åldrar. Här 
finns alla former av lekhus, i alla 
olika former och i material av hög 
kvalitet.  

K Furu 

L Douglas/Lärk 

R Robinia 

S Stål 

RUTSCH 

Egentillverkade rostfria rutschbanor av hög kvalitet 

FHS har egen tillverkning av stålprodukter vilket ger 

kortare ledtider och större flexibilitet gällande       

produktionen. De har en mängd standard produkter, 

men via deras egen tillverkning också näst intill oänd-

liga möjligheter av speciallösningar. Vid de tillfälle där 

rostfria rutschbanor inte är att rekommendera finns 

det även glasfiberrutschar i en mängd utförande.   



GUNGOR och KARUSELLER 

Traditionella produkter med högt lekvärde 

Förutom ett stort utbud av gungställningar i olika 

utförande finns här också egentillverkade karuseller 

och linbanor i olika form och storlek i hög kvalitet.  

SAND och VATTEN 

Produkter för sand och vattenlek i alla storlekar 

Ett av marknadens största utbud av sand och vattenlek i 

alla olika storlekar. Tack vare FHS egen tillverkning av stål-

produkter finns det också här oändligt med möjligheter för 

kundanpassade lösningar. 

K Furu 

L Douglas/Lärk 

R Robinia 

S Stål 



BALANS och KLÄTTERLEK 

Motorik, balans och fysik 

Träning av motorik och fysisk aktivitet är 

några av målen med barns lek och få 

produkter tillgodoser detta så bra som 

balans och klätterprodukter. Precis som 

med de andra produkterna finns det 

också här möjligheter för kundanpassade 

produkter. 

K Furu 

L Douglas/Lärk 

R Robinia 

S Stål 

SKULPTURER och FJÄDERLEK 

Dekorativa och fantasifulla skulpturer till alla 

lekplatser 

Både handgjorda och maskintillverkade fantasi-

fulla skulpturer av djur, häxor, troll med mera. 

En av barnen väldigt uppskattad produkt för 

rollspel eller som en fantasifull kompis. 



SPECIAL 

Om ni söker något riktigt speciellt kan vi förverkliga era 

idéer. Tillsammans med FHS kan vi skapa produkter efter 

era visioner. 

Är det ont om idéer finns ett nära samarbete med lekplats-

designern Norbert Schwartz / Spielgeräte Parkbauten. 

Ett framgångsrikt samarbete vid större lekplatsprojekt där 

Spielgeräte Parkbauten designar och FHS tillverkar. 



STUDSMATTOR 

Troligtvis marknadens bästa studsmattor 

Vi levererar studsmattor i olika storlekar. 

Dessa skiljer sig en del från andra mattor 

på marknaden. Våra studsmattor består av 

flätade stålwire förstärkta bälten som är 

monterade i en galvad stålram. 

Man kan välja att gjuta gummi över ramen, 

eller använda gummiplattor för att täcka 

denna. 

Själva mattan kan även polyuretan behand-

las. Då får den en gummiyta som förlänger 

livstiden ytterligare samt ett halkskydd. 

Enkel montering maximalt lekvärde. 

Utan Polyuretan behandling Med Polyuretan behandling 



STREET WORKOUT 

Funktionell träning 

Vi levererar street workout produkter 

från en av marknadens ledande tillver-

kare. En mängd varianter och oändliga 

kombinationer. 

Nu levererar vi även street workout 

produkter för montering inomhus samt 

ett sortiment som ska vara tillgängligt 

för de allra flesta. 



SKATE 

Urbana skate element 

Moderna skate produkter  som passar in i den 

urbana miljön. Tillverkade i Finland av högsta 

kvalitet. 

Det finns en mängd produkter i färgerna:  

Mörk grå, lila, mintgrön och i cortenstål. 

Kontakta oss för mer information 



LekoPark presenterade förra året pro-

dukter från en Italiensk tillverkare som 

levererar till ett 30 tal länder i Europa 

och Asien. Företaget har rötter från år 

1830 och tillhör idag en av de stora 

europeiska leverantörerna.  

Det är ett stort sortiment med både 

traditionella och innovativa lekpro-

dukter där även valmöjligheterna att 

kundanpassa produkterna är stora. 

Utöver deras lekplats sortiment med 

skulpturer, lekställningar, gungor med 

mera tillverkar de även hus och bygg-

nader. 

De var under 2015 en av utställarna på 

EXPO i Milano där de även byggde 

Rädda Barnen och Colombias monter 

som ni ser här. 

I Milano visades även deras nyheter upp, 

bland annat deras Magic Tree med höjder 

på 10 och 16 meter. 



Tjörnarp 

Byn Tjörnarp i Höörs Kommun Skåne 

byggde under 2015 sin nya lekplats 

och valde klätterträd från LekoPark. 

Dessa träd levererades med paneler 

och tak  i hdpe samt rutschbana i rost-

fritt stål. 

Göteborg 

Vid en bostadsförening i Göteborg 

valde man originalutförande med 

paneler och tak i målat trä. 

Denna modell levererades med 

rutschbana i hdpe. 



PARKSORTIMENT 

LekoPark har även ett stort komplett parksortiment 

med möbler, papperskorgar, planteringskärl, pollare 

med mera. 

Detta levereras från en världsledande tillverkare 

med fabrik utanför Barcelona Spanien. 

Fabriken startade som ett stålgjuteri för nästan 100 

år sen och idag levererar de produkter till ett 50 tal 

länder med snabba leveranser och konkurrenskraf-

tiga priser. 

Deras produkter är under en längre tid testade i alla 

olika miljöer och klimat. 



Några av nyheter som kom under 2015 är 

bland annat planteringskärl i cortenstål 

som finns i tre storlekar. 

Nu tillverkar de också en variant av deras 

storsäljare soffan Neobarcino som heter 

Neosolid. En lackad metall soffa och stol i 

röd, blå eller grön. 

Vidare kan man också nu få deras Kube 

betong serie med sits i hårdträ. Både med 

och utan ryggstöd. 



LekoPark Nordic AB 

040-420 520 

info@lekopark.se 

www.lekopark.se 

www.lekplats.info 


